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Nationaal Jenevermuseum Schiedam
Lange Haven 74-76 
3111 CH  Schiedam 
 
010-2469676 
info@jenevermuseum.nl 
www.jenevermuseum.nl
twitter @jenevermuseum 
facebook.com/jenevermuseum

Openingstijden 
Dinsdag t/m zondag 12.00 – 17.00 uur 
Maandag gesloten 
Lift aanwezig, rolstoelvriendelijk
 
Toegangsprijzen 
Bekijk de actuele toegangsprijzen op:  
www.jenevermuseum.nl

Workshops en evenementen
Houd onze website, Facebook of Twitter in de gaten 
voor de speciale gin-activiteiten.

Goodmans Gin | Distilleerderij Rutte & Zn. | Zoute / Salty Gin | Catz Gin

NATIONAAL JENEVERMUSEUM SCHIEDAM

LANGE HAVEN 74-76
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TENTOONSTELLING



 

Het Begin van Gin: jenever! 
Gin is nu dus helemaal hip. Maar gin is ooit ont-
staan uit jenever! In de 18e en 19e eeuw werd op 
grote schaal jenever naar Engeland geëxporteerd. 
De export stopte abrupt van wege gewijzigde wet-
geving en een handelsverbod tussen het Europese 
vasteland en Engeland. Met als gevolg dat de  
Engelsen zelf jenever (geneva) zijn gaan stoken.  
Gaandeweg is die jenever verworden tot gin. 

Geheime recepten 
Iedere distillateur heeft zijn eigen ‘geheime recept’. 
Vaak zijn de ingrediënten wel bekend, maar de 
precieze samenstelling niet. De tentoonstelling 
licht een tipje van de sluier op. In de kluisjes  
liggen enkele recepten en jij mag ze zien…

Gin Nu 
Tegenwoordig wordt gin overal ter wereld  
ge produceerd. En gedronken! De hype rondom  
gin is enorm. Speciale gin-bars schieten als  
paddenstoelen uit de grond. Bartenders maken 
daar naast ‘Gin&Tonic’ ook veel andere gin- 
cocktails. Ook komen (ambachtelijke) distillateurs 
met nieuwe smaken. Nederlandse soorten  
vallen daarbij vaak in de prijzen.

Wat is jouw favoriete smaak? 
Jeneverbes is de belangrijkste smaakmaker van gin. Maar welke  
kruiden, specerijen en botanicals voeg jij toe? Geef het aan op de 
Smaakwaaier en misschien wordt jouw recept straks wel gebruikt  
voor een nieuwe Nederlandse gin!
Volg alle favorieten op www.jenevermuseum.nl/het-begin-van-gin.

Gin is hot! Het is op dit moment de meest  

gedronken gedistilleerde drank in Nederland. 

Maar gin is meer dan dat. Het drinken ervan is 

bovenal een beleving! Gin is uitgegroeid van 

een traditioneel Engels product tot een we-

reldwijd geproduceerde drank. Maar waar 

komt gin vandaan? En wat is de relatie tussen 

gin en jenever?

De tijdelijke tentoonstelling ‘Het Begin van 

Gin’ geeft antwoord op deze en andere vragen. 

We starten hierbij in het nu en gaan terug in 

de tijd. Naast trends, reclame, Nederlandse 

gins en de ontstaansgeschiedenis van gin 

komt uiteraard ook de smaak van gin aan bod. 


